Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
27.februar kl. 19.15
Sted:
Hos Solveig, Klæbu
Tilstede:
Leif Lihaug, Solveig Sundfær, Janniche Lund-Teigås, Stein Ole Eide,
Meldt forfall: Geir Sæther, Baard Lindvaag, Audhild Hoston, Else Thorstensen
11/12
Godkjenning av referat fra siste styremøte (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 30. januar godkjent uten merknad.
12/12:

Forberedelser Rytterting STRYK 2012:
- Det meste nå på plass.
- Medlemsoversikt til klubbene gjennomgått. Oversikt over antall representanter bekjentgjøres
overfor klubbene + påminnelse på innkalling m/fullmaktsskjema.Solveig følger opp.
- Ingen innkomne forslag innen fristen. Leif har laget forslag til vedtektsendringer.
- Årsberetning: Solveig lager utkast til beretningen + Janniche og Audhild lager utkast til
beretning for sprang/dressur innen tirsdag kveld.
- Stein Ole har laget ferdig regnskap og økonomirapport. Overleveres revisor for godkjenning.
- Leif syr sammen + legger alt ut på hjemmesiden + sender det til klubbene innen 1. mars
- Valgkomiteen er i arbeid.

13/12:

Terminliste med teknisk personell v/Leif:
- Lister med forslag til teknisk personell og banebyggere må samkjøres. Leif følger opp.
- Banebyggeraspirantkurs 16.-18. mars på Bratsberg Ride- og Treningssenter er fulltegnet.

14/12:

Innspill vedr. terminlisten fra dressuransvarlig TRØN:
- Viktig at klubbene ikke flytter/setter opp nye stevner uten å kontakte STRYK. Leif følger opp.

15/12:

Forslag til nye vedtekter v/Leif:
- Forslag til endring av vedtektene ble gjennomgått og funnet i orden.

16/12:



17/12:

Postliste:
Post INN:
o Mail datert 27/2 fra NRYF, vedr.: ” Stevnerapport og Arrangørrapport fra D stevne sprang
TRØN 4 - 5 feb. 2012”. Tatt til orientering.
o Mailer datert 27. + 28/2 fra Rogaland + Oslo/Akershus rytterkretser + NRYF, vedr.: ”Online
påmelding.” Tatt til etterretning.
Post UT:
o Mail sendt 28. februar av sekretær til samtlige klubber i STRYK: ”Oversikt over
klubbrepresentanter til kretstinget + påminnelse om å melde inn representanter innen fristen” .
Eventuelt:
- Ingen saker

Møtet avsluttet:
Neste styremøte:

kl. 21.00.
Avtales av nytt styre etter årsmøte.

Klæbu, 29/2 2012:
Solveig Sundfær
referent
 Sør-Trøndelag Rytterkrets v/sekretær Solveig Sundfær, Tine Bugges veg 3b, 7540 Klæbu 
e-post: sortrondelag.krets@rytter.no
Org. nr.: 984074042

1

